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 الرمحن الرحيم اهللبسم

 مقدمه
ی از منکر خواهيم پرداخت.  معروفامر به  مقولهبه بررسی  فقه الرتبيةمباحث  ادامهدر   و 

 اول؛ جايگاه حبث در فقه و کتب روايی مقدمه

 يک. در فقه رايج و کتب روايی
ـی از منکـر در فقـه متـداول کنـونی،  معـروفامـر بـه جايگـاه مبحـث  عيشـرا صاحببر اساس تبويب مرحوم  . باشـدمیحبـث جهـاد  ادامـهو 

ديگری نيز آورده شـده اسـت. در کتـب روايـی نيـز غالبـاً بـه مهـني ترتيـب اسـت و پـس از  هایجايگاهالبته در برخی تبويبات فقهی اين مبحث در 
ی از منکر آورده شده است.  معروفامر به و جهاد نفس، کتاب طرح کتاب جهاد   و 

ـی از منکـر متناسـب  معـروفامـر بـه اين جايگاه موجود در فقه رايج بـا مبحـث  ، زيـرا جهـاد عمليـاتی اسـت کـه بـرای اجيـاد تغيـري باشـدمیو 
ی از منکر معروفامر به و  گريدمیصورت   چنني عملياتی است.  يزن و 

 فقه الرتبية دو. در
ی از منکر در تبويب فقه تربيتی صالحيت يک تغيري جايگاه را داشته باشد.  معروفامر به  شودمیوجود دارد که موجب  اینکته  و 

ی از منکر با  معروفامر به تناسب   تربيتی هایفعاليتو 

از فقه تربيتی در جلد اول بيان شد که مقصود از تربيت متـام رفتارهـايی اسـت کـه در مقـام اجيـاد  شدهارائهاين است که در تعريف مزبور نکته 
تغيـري در ذهـن و شخصـيت و رفتـار و ...  منظوربـهاسـت کـه  هـايیفعاليتتربيـت شـامل  ديگرعبارتبـه؛ شـودمیتغيري در ديگران از مربی صـادر 

ی از منکر جايگاهی تربيتی  معروفامر به بيت، مبحث . طبق اين تعريف تر شودمیديگران از کسی صادر   يافت.  خواهدو 
بـيش از بيسـت گونـه تفسـري ارائـه منـود. تفسـريی  » تربيـت« واژهبـرای  تـوانمیبيان شـده اسـت،  فقه الرتبيةکه در جلد اول از کتاب   گونهمهان

 منظوربـهاختيـاری کـه از يـک مربـی يـا فـردی  هـایفعاليتيعنـی متـام  ؛باشـدمیمعنـای تربيـت  ترينعـام ،که در فقه تربيتی برای ايـن واژه بيـان منـودمي
اخـالق و  حـوزهعلـم و دانـش، يـا در  حـوزهسالمت، يا در  حوزه، اگرچه اين تغيري در شودمیاجياد تغيري در شخص ديگر يا گروه ديگری صادر 

 . باشندمیبا تفصيالتی که در جلد اول آورده شده است، مشمول مفهوم تربيت  هاحوزهشخصيت و ... آن فرد يا گروه باشد. متام اين 
قيِد اختياری بودن تربيت است. در هـر حـال تربيـت يعنـی عملـی کـه  ،برای اينکه تربيت مشمول احکام شود قيدی برای آن ذکر کردمي و آن

  هـايیفعاليتفقـه تربيتـی بـه  ايـن صـورتمعنـا و تفسـري کنـيم، در  گونـهاينديگر اجياد کنـد. اگـر تربيـت را  فرد تا تغيريی در شودمیاز کسی صادر 
 .پردازدمیکه در اين حمدوده و قلمرو قرار گريند، 

 شــودمیبرانگيزاننــده و بازدارنــده هســتند و تغيــريی کــه در اثــر تربيــت اجيــاد  هــایفعاليتاجيــاد تغيــري هســتند، اعــم از  منظوربــهکــه   هــايیفعاليت
رفتـار او باشـد، تربيـت مـورد نظـر فقـه  حـوزهشخصيت و اخالق و يـا در  حوزهآيد، يا در  به وجودذهن مرتبی و از نظر علمی  حوزهدر  تواندمی

 . شودمیموارد را شامل  اينمتام  ،تربيتی
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ی از منکر نيز از  معروفامر به   بـرانگيخنت او بـه اجنـام کـاری است، يعنی فعاليتی است که برای اصـالح رفتـار فـرد،  هافعاليتاين  مجلهو 
تعريـف عـامی کـه از عمـل  بنـا بـر -.حبـث عـرض خـواهيم کـرد در طـیکـه  هـايیويژگیالبتـه بـا  -. گريدمـیاو از اجنـام عملـی، اجنـام  بازداشنتو يا 

 منطبق بر يک کار تربيتی است. ،معروف و ناهی از منکربه تربيتی ارائه شد، کار آمر 

 تربيتی هایفعاليتتناسب جهاد با 

گفـت، در اقـداماتی کـه بـرای   تـوانمی؟ در پاسـخ بـه ايـن سـؤال شـودمیتربيتـی  هـایفعاليتممکن است سؤال شـود کـه آيـا جهـاد نيـز مشـمول 
در طـی عمليـات جهـاد،  و جهـاد ابتـدايی دراين بيان که  با وجود دارد. فقه الرتبيةاز تربيت به معنای مقصود در  ایرگهنيز  شودمیجهاد اجنام 

آن رفــع موانــع فيزيکــی و ســرکوب معانــدين  پايــه، امــا ذات جهــاد و عنصــر اصــلی و کنــدمیباطــل اجيــاد  جبهــهحــق، حتــوالتی را در  جبهــهپــريوزی 
 يثيت است؛ بنابراين جهاد دارای دو بعد و دو ح؛ خوردمنیدر آن به چشم  ایبرجستهتربيتی  جنبهاست، چون اين بعد در جهاد وجود دارد، 

 فيزيکی است. موانع رفع موانع فيزيکی؛ در قتال و جهاد يک بعد آن قتل و کشنت و برداشنت  )١
تـا افـراد زيـادی بـه  شـودمیتربيـت؛ بعـد دوم جهـاد ايـن اسـت کـه در اثـر عمليـات جهـاد و پـس از شکسـت دمشـن، بسـرتی فـراهم  سازیزمينه )٢

 مست اسالم و حق هدايت شده، آن را بپذيرند. 
بيـان شـده اسـت ـ امـا بـه دليـل برجسـته و ممتـاز  الرتبيـةت دوم جهاد، مهان بعد تربيتی آن است ـ بعد تربيتی مطابق با مفهـومی کـه در فقـه حيث

 . دگري میقرار  الشعاعحتتبودن حيثيت اول جهاد بعد دوم آن 

 از منکر یو  معروفامر به  تفاوت ميان جهاد و

بــرای تربيــت اســت. عنــوان  ســازیزمينهبنــابراين جهــاد دو بعــد دارد؛ بعــد قلــع و قمعــی اســت کــه بــريون از تعريــف تربيــت اســت و بعــد ديگــر، 
جهـاد بيـان منـود ولـی  یبـرا مسـتقيم به طور اين بعد را توانمنیتربيت بر بعد اول جهاد صادق نيست، اما بعد دوم از ممهدات تربيت است، البته 

بــرای کســانی کــه شکســت  آميزموفقيــتحــق پــريوز شــد، جهــاد  جبهــهآن را از عمليــات متهيــدی تربيــت بشــمار آورد يعنــی بعــد از اينکــه  تــوانمی
 برای پيشرفت تربيتی و معارفی خواهد بود.  ایزمينهخورده و يا ناظر اين اتفاق بودند، 

ی از منکر برعکس جهاد است، زيرا معروفامر به اما  ـی از منکـر  معـروفبـه امـر  اصـل و  تربيتـی دارد ـ طبـق معنـای عـام  ایمايـهدرونو 
ـی از منکـر  معـروفامـر بـه مطـابق قـول مشـهور فرمـان دادن را مقـوم  اگـريعنـی  الرتبيـةتربيتی مقصود در فقـه  فـرد توسـط فرمـان  ـبگريمي در نظـرو 

ی از منکر  معروفامر به  به دادن اقدام فرمـان دادن  وسـيلهبهتا فردی مناز خبواند، يا روزه بگريد و مقيد به واجبات باشد، يـا ايـن کـه  کندمیو 
و نـاهی از منکـر رفتـار فـرد را اصــالح  معـروف بـهر مـآايـن اقـدام ايـن اسـت کـه  نتيجـه. حـداقل دهـدمیاز منهيـات اجنـام  یفـرد اقـدامی بـرای پرهيـز

 .کندمی
در ابعــاد ذهنــی و علمــی يــا ابعــاد روحــی و اخالقــی و يــا اصــالح در رفتــار اســت. اگــر بگــوييم  گفتــه شــد تربيــت اعــم از اصــالح شخصــيت

ی از منکر کار به  معروفامر به عمليات  اسـت کـه تغيـريات جـواحنی اجيـاد کـرده،  يـنا درونـی و جـواحنی فـرد نـدارد، قـدر متـيقن آن هـایحوزهو 
ــی از منکــر بعــد اول  معــروفامــر بــه  از ، ايــن بعــدکنــدمیظــام رفتــاری ديــن نظــام رفتــاری شــخص را در منهيــات و طاعــات منطبــق بــر ن امــر بــه و 

ی از منکر است و در تعريف  معروف  . گنجدمیـ که در جلد اول بيان شدـ  فقه الرتبيةو 
ی از منکر وجود دارد که متمايل به مست اقدامات عملی است و احياناً شکل جهادی پيـدا  معروفامر به بعد ديگری نيز در  . کنـدمیو 

ی از منکر هستند، در اين موارد معروفامر به اگر بگوييم چنني اقداماتی مناط به  ی از منکر مقـداری از  معروفامر به  و  اصـالح  صـبغهو 
ــی از منکــر  معــروفامــر بــه  فيزيکــی و رفــع موانــع در آن وجــود خواهــد داشــت. البتــه تــا زمــانی کــه همقابلــعمليــات  جنبــهو تغيــري دور شــده،  بــه و 
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ی از منکر  معروفامر به  عمليات ضرب و جرح و ... نرسيده است و يا مرحله به اين مرحله رسيده، اما فرد آمر يا ناهی آن عمـل را اجنـام و 
 امـا؛ باشـدمیاو نوعی عمل تربيتـی اسـت، منتهـا ايـن مرحلـه از عوامـل تربيتـی سـخت اسـت و مشـمول تربيـت  ، اقدامدهدمیيا اگر اجنام  دهدمنی
ی از منکر قرار دهيم، اين مراتب از مشول تربيت بريون  معروفامر به اقداماتی مانند قتل را جزء مراتب  اگر  . آيندمیو 

 بندیمجع
ـايی کـه مـورد قتـال و جهـاد قـرار   بينيممیپس  بنـابراين جهـاد در تربيـت بـه معنـای  .اسـت يتـیترب ريذات غـ ،گرينـدمیکـه ذات جهـاد، بـرای آ

شکسـت خـورده يـا  جامعـهاما جهت جانبی خيلی مهم در جهاد وجود دارد و آن اين است که جهاد بسرتی برای هدايت ؛ گريدمنیخاص قرار 
و  معـروفامر به اما ذات  ؛ واست غري تربيتدر جهاد يک بسرتسازی تربيتی وجود دارد ولی اوًال و بذات، ذات آن . فلذا کندمیناظر، فراهم 

و  معـروفامـر بـه ی از منکر، اصالح و تغيري رفتارها مطابق با نظام رفتاری دين است و اين امر تربيتی است. ممکن است تربيت در مراتبی از 
ــی از منکــر  معــروفامــر بــه  . ممکــن اســتباشــدمیبــوده، در مراتــب ديگــری از آن تربيــت ســخت ــی از منکــر، تربيــت نــرم  در مراتبــی ـ اگــر و 
ی از منکر در نظـر گرفـت معروفامر به به نوعی از مراتب  توانمیبگوييم قتل و ... را نيز   کـه در ايـن مـورد  رودمـیتربيـت بـريون  حـوزهــ از  و 

ا حبث  خواهيم پرداخت. وجود دارد که به آ

ی از منکر  معروفامر به  تفاوت  با دفاعو 

ی از منکر  معروفامر به  تفاوت  از تفاوت آن بـا جهـاد اسـت، زيـرا در دفـاع، مـدافع در پـی ايـن نيسـت کـه تغيـريی در  ترروشنبا دفاع و 
ی از منکر  معروفامر به  ضربه خنورد فلذا تفاوت دفاع با خواهدمیديگری اجياد کند، بلکه   خيلی واضح است. و 

 اول مقدمهنتايج 
 ؛ آيدمی دستبهاول بيان شد نتايج زير  مقدمهاز آنچه در 

ـی از منکـر معـروفامر به بالعکس  ؛ ونسبت به جهاد بالعرض و از حيث ثانوی است فقه الرتبيةاول اين است که مشول  نکته )١ مگـر  ؛و 
ـی از منکـر  معـروفامر به  کتاب  اين جهت. به گريدمیجا  الرتبيةفقه ون در که  ،در برخی مراتب از آن  عنوانبـهو مباحـث  در ضـمنو 

و  معـروفامـر بـه از مباحـث فقهـی قـرار دهـيم بايـد فقـه  ایمنظومـه عنوانبـهرا  فقـه الرتبيـةاگـر  ترتيباينبـه. گريدمـیقـرار  فقـه الرتبيـةبابی از 
 . ی از منکر نيز ذيل آن بگنجد

ی از منکر  معروفامر به  حبث پيشينهدوم؛  مقدمه  و 
ی از منکر بر خـالف  معروفامر به مبحث  ی را قـرن اخـري منـابع زيـاد و کارهـای وسـيع بـه ايـن شـکل نيسـت کـه در ،مکاسـب حمرمـهمبحـث و 

 داریدامنــهکــه ده مــورد مربــوط بــه يــک قــرن اخــري اســت و تغيــريات جديــد و   کنيــدمیدر مکاســب بــه بيســت منبــع مراجعــه در آن شــاهد باشــيم. 
ــی از منکــر مــع األ معــروفامــر بــه پريامـون آن اجنــام گرفتــه اســت ولــی در  متقــدمني کــه ريــاض و  هــایکتابنيســت، يعنــی غــري از   طــوراينســف و 

و مهــذب االحکـام آقــای ســبزواری جلــد  ٢١سـت جــواهر جلــد آنچــه کـه دســت مــن ا اآلن، کنيممــیمسـتند و تــذکره و... اســت و کمـرت مراجعــه 
ولی کاری که از امام يا آقای خويی يا آقای تربيزی باشد من چيزی در دست ندارم.  ؛وجود دارد وگرخيتهجسته صورتبهمقاالتی نيز است،  ١٥
ی از منکرامر به قابل دسرتسی برای  منبع  مقولـهنشده است. البتـه ايـن نکتـه را توجـه داريـد کـه اجنام  یحمدود است و کارهای وسيع معروف و 

ی از منکر از مسـائل مسـتحد معروفامر به  چـه ، گر تـون فقهـی از مهـان کتـب قـرون اوليـههـم در م و روايـات و ه نيسـت و لـذا هـم در آيـاتثو 
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ی از منکر ندارد،  معروفامر به عنوان کتاب  وجـود  ايـن قـوت در آنبـه آن پرداختـه شـده اسـت و لـذا  ایتتمـهخامتـه و  عنوانبـهجهـاد  ادامـهو 
و ادبيــات سـازی کنــيم.  سـازیمفهومو  ســازیمضمونپيــدا کنـيم و  ه نيسـت کــه خبـواهيم چيزهــای جديـدی راجــع بـه آنثو از مسـائل مســتحد دارد

ی از منکر ادبيات ثابت و پايدار فقهی دارد.  معروفامر به  شـود میلـذا  .جـای کـار دارد ،خاصـههـم  وامـه در عهم  نيز،آن تارخيی  سابقهو 
وجــود داشــته اســت. در کتــب فقهــی بــا مهــني تعــابري  ،ايــن واژگــان و ادبيــات ،در منــابع کتــاب و ســنتبــرای اينکــه  ؛ور داشــته باشــيمنــوعی فقــه مــأث

ی از منکر  معروفامر به  ،متقدمني اعم از عامه و خاصه  . استای برخوردار ويژهجايگاه و پايگاه از و 
ی از منکر ادبيات سازی  معروفامر به  هم به حلاظ منابع و تاً . در عامه و خاصه هم کتاباً و سن، ادبيات، منابع، مستندات و..خواهدمنیو 

 .دهيممیدوم قرار  مقدمهاست. اين را  منتها در قرون متأخر چاقی الزم را پيدا نکرده .فقهی ادبياتش موجود است و سابقه دارد

 مقدمه بندیعمج
 ما دو مقدمه ذکر کردمي؛ 

ی از منکر و اينکه  معروفامر به تفاوت جهاد و  .١ ـی از منکـر در تعريـف فقـه  معـروفامر بـه و   منظومـهو لـذا در  گنجـدمی الرتبيـةو 
 . گريدمیقرار  فقه الرتبية

ی از منکر  معروفامر به   .٢ هـم از حلـاظ منـابع و  مباحثی اسـت کـه قـدمت تـارخيی دارد، هـم بـه حلـاظ منـابع اصـلی کتـاب و سـنت ازو 
  اجنام نشده است. اشدربارهاما در قرون متأخر کارهای جامع بسيار عميق مستوعب ؛ فقهی

 تبويب مباحث فقهی از نظر استاد اعرافی
بـــا  تـــوانمیخيلـــی مهـــم اســـت ولـــی  هابنـــدیطبقه؛ شـــودمیابـــواب فقهـــی عرايضـــی دارمي و بـــه اختصـــار در اينجـــا اشـــاره  بنـــدیطبقهدر تبويـــب و 

ـی از  معـروفامـر بـه  تـوانمی؛ در يـک نگـاه کنيممیرا اجياد کرد. برای روشن شدن حبث مثالی را ذکر  هابندیطبقهمتفاوت انواع  هایبرش و 
امــر بــه  نســبت بــهنگــاه ديگــری  در ؛ وشــداز آن دفــاع  در مــنتمهــان نگــاهی کــه  گنجانــد،  فقــه الرتبيــةرداشــته و در منکــر را از جايگــاه موجــود ب

ی از منکر  معروف ـ يعنـی فراتـر  شودمیدر جامعه اجنام به معنای عام که برای اجياد تغيريات باشد  عملياتی  ،و با در نظر گرفنت اينکه تربيتو 
ـی از منکـر   معـروفامـر بـه  جهـاد و آن صـورتدر  ــ الرتبيةفقه از تعريف تربيت در  و  معـروفامـر بـه  تـوانيممیلـذا ف گرينـدمیکنـار هـم قـرار و 

مهــان قــرار دهـيم.  فقــه الرتبيـة منظومـهآن را در  تـوانيممیديگــر بـا مالحظـاتی بــه جهـاد وصــل کنـيم ولـی بــه معنـای و ـی از منکـر را بــه يـک معنــا 
   دانست.در عبادات داخل  توانمی آن که جهاد را به حلاظ بعد عبادی  طور
 دارد؛ وجود شارع  ناحيهنوع تکليف از  سهگفت از يک منظر کلی   توانمی
 مکلف خود نسبت بهتکاليفی . ١
 وندبه خدا نسبتتکاليفی . ٢
 ديگران  نسبت بهتکاليفی . ٣

مهـه در چنـني خبشـی بـا چنـني تقسـيماتی قـرار  ،فقـه الرتبيـةو  معـروفامـر بـه جهـاد و  صـورتدر ايـن ؛ اسـت نوع سوم نيز به اقسامی قابل تقسيم
 . گريندمی
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 هابنــدیطبقهگونــاگون بــزنيم و لــذا   هــایبرش هابنــدیطبقهدر  تــوانيممی، ندســتهکــه بســياری از ابــواب و رفتارهــا ذوابعــاد و وجــوه بــه دليــل اين
ـا حلـاظ منـود. فزوايـای خمتلـف را  تـوانمیمهـواره ايی و استاندارد نيسـت و  وقتهيچ کـه مرحـوم شـهيد صـدر و   هايیبنـدیطبقهلـذا علـريغم در آ

 .گنجانيممیخيلی خوبی است و تبويبات بعدی را در آن  بندیطبقهفقهی صاحب شرايع  بندیطبقهمهان  گوييممی، اندآوردهديگران 
 

ی از منکر  معروفامر به  مربی تأثريی در اينسؤال: اختياری يا غري اختياری بودن اعمال   دارد؟و 
مربــی اســت، بــه معنــای  عنوانبــه. ايــن جــواب اول کــه آمــر و نــاهی کنيممــیاو را تعيــني  وظيفــهجــواب: عمــل مربــی، عمــل اختيــاری اســت. مــا 

عملـی کـه بـرای اصـالح و تغيـري در شخصـيت عام، نه مربی به معنای خاص. مربی به معنای خاص را در جلد اول گفتيم. تربيت يعنی هر گونـه 
ـی منکـر را نيـز شـامل  معـروفامـر بـه . ايـن تعريـف شودمیدر ابعاد درونی يا در ابعاد ظاهری و رفتاری اجنام  و ايـن اختيـاری اسـت.  شـودمیو 

. گرچـه در کنيممـیو بعـد حبـث اينکه عمل شخصی که مأمور و منهی است اختياری است يا غري اختياری آن درجـات دارد و جـای حبـث دارد 
امـر بـه گفتيم که به آن هم ربط دارد، حتی در عبادات منافی با قصد قربت هـم نيسـت.   هايینکتهحبث مکاسب حمرمه در داعی و علی الداعی 

ــی از منکــر  معــروف ســت، طــولی اســت. قصــد قربــت کنــد، چــون داعــی علــی الــداعی ا توانــدمی، ولــی او داردوامــی، بــا خشــونت او را کنــدمیو 
ا خواهيم پرداخت.  هااين  نکات ظريفی است که در ادامه به آ

 
 

 


